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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 37, anul 7, săptămâna 2 – 8 decembrie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 S-a lansat prima carte despre adolescenți și părinți din România: „Relațiile adolescenților 

din România și ce spun ele despre noi” 

 3 decembrie – Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități 

 APADOR-CH cere Avocatului Poporului să conteste Taxa Oxigen impusă de Primăria 

Capitalei 

 5 decembrie - Ziua Internationala a Voluntarilor  

 5 decembrie, Ziua Internațională a Voluntarului: Voluntarii schimbă comunități iar 

voluntariatul schimbă oameni! 

 Inovație în educație: platforma DGcademy 

 MotiActiv – noua aplicație mobilă pentru persoanele care folosesc scaune rulante 

 La mulți ani, România! 

 

                                                                

 Noutăți 

 
 Ministrul Monica Cristina Anisie: «Comisia de „tăiat hârtii” a lansat platforma online 

debirocratizare.edu.ro» 

 

Data publicării: 29 noiembrie 2019 

 

«Grupul Operativ de analiză pentru debirocratizarea activității didactice în învățământul 

preuniversitar (Comisa de „tăiat hârtii”) a lansat platforma debirocratizare.edu.ro, unde pot fi 

accesate informații privind propunerile, acțiunile și progresele făcute în alcătuirea Raportului de 

propuneri pentru debirocratizare a activității didactice, începând cu anul școlar 2020-2021. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/3h2AkrylM4o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/3h2AkrylM4o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7TUU4MFeKzM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7TUU4MFeKzM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cZra8O64OMo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2KEWtOqJ17Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.debirocratizare.edu.ro/
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Inițiativa ministerială de eliminare a documentelor care încarcă excesiv sarcinile cadrelor 

didactice a avut un ecou semnificativ în sistem. Potrivit principiului transparenței decizionale, 

activitatea Comisiei este deschisă, transparentă și interactivă. 

Invităm toți partenerii educaționali și reprezentanți ai societății civile să își expună punctele de 

vedere, propunerile și așteptările referitoare la proiectul de debirocratizare, înscriindu-se pe 

platforma noastră online, al cărei rol consultativ este esențial în obținerea unor rezultate deplin 

asumate. 

 

Trimiteți propunerile dumneavoastră prin intermediul chestionarului disponibil pe site-

ul www.debirocratizare.edu.ro până la data de 13 decembrie 2019, când se va încheia perioada de 

consultare publică a proiectului. 

Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar curent, vom începe implementarea măsurilor 

propuse de Grupul Operativ de „tăiat hârtii". 

Măsurile care nu necesită modificări legislative vor fi operate imediat, iar pentru celelalte vom face 

demersurile necesare. 

 

Ne dorim ca anul școlar următor, 2020 - 2021, să înceapă ALTFEL!» 

Monica Cristina Anisie, 

Ministrul Educației și Cercetării 
sursa:https://edu.ro/ministrul-monica-cristina-anisie-%C2%ABcomisia-de-%E2%80%9Et%C4%83iat-

h%C3%A2rtii%E2%8%9D-lansat-platforma-online 

 

 

 S-a lansat prima carte despre adolescenți și părinți din România: 

„Relațiile adolescenților din România și ce spun ele despre noi” 
 

Mai mult de 25.000 de tineri din România au fost consultați, direct sau prin chestionare online, 

despre felul în care comunică în relații, nevoile pe care le au și așteptările lor de la ideea de cuplu, 

în cadrul proiectului de prevenție a violenței domestice In a Relationship.  

 

Cartea „Relațiile adolescenților din România și ce spun ele despre noi”, editată și publicată 

de Fundația Friends For Friends, regrupează în 120 de pagini rezultatele din primii 3 ani ai 

acestui proiect destinat adolescenților, într-o formă utilă adulților care le sunt apropiați: profesori, 

părinți, educatori. 

Cartea este de acum disponibilă pe https://ffff.ro/doneaza-inarelationship/, în schimbul unei 

donații către susținerea proiectului In a Relationship. 

 

Proiectul In a Relationship a început în 2016 cu o cercetare informală la nivel național, care a avut 

1.400 de respondenți cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, din 80 de orașe din țară. Din 2018, 

proiectul a propus ateliere la care au participat mai bine de 500 de adolescenți din toată țara. Testul 

de relație, disponibil online din vara lui 2018, a fost completat în câteva luni de peste 25.000 de 

tineri. Toate aceste interacțiuni și rezultate sunt analizate și interpretate în cartea „Relațiile 

adolescenților din România și ce spun ele despre noi.” 

 

Proiectul In a Relationship este desfășurat de Fundația Friends For Friends, cu sprijinul Avon 

https://www.debirocratizare.edu.ro/implic%C4%83-te
http://www.debirocratizare.edu.ro/
https://edu.ro/ministrul-monica-cristina-anisie-%C2%ABcomisia-de-%E2%80%9Et%C4%83iat-h%C3%A2rtii%E2%258%9D-lansat-platforma-online
https://edu.ro/ministrul-monica-cristina-anisie-%C2%ABcomisia-de-%E2%80%9Et%C4%83iat-h%C3%A2rtii%E2%258%9D-lansat-platforma-online
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/3h2AkrylM4o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/3h2AkrylM4o/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://ffff.ro/doneaza-inarelationship/
https://ffff.ro/licee/
https://www.facebook.com/FundatiaFriendsForFriends/
https://www.avon.ro/
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România și parte din Campania Respectului. 

 

5 lucruri despre adolescenți din cartea In a Relationship 

1. 2 din 3 adolescenți ne-au spus, în 2016, că au fost martori la o scenă de violență într-

un cuplu de vârsta lor. Doar 2 din 10 au recunoscut c-ar fi fost și ei implicați într-o 

scenă violentă. (mai multe despre asta, în secțiunea „Despre ce vorbește Generația 

nevorbită: rezultatele cercetării din 2016.” și în secțiunea „Rufele murdare nu se spală în 

public”) 

2. Sinceritatea este esențială pentru adolescenți: 59% dintre fete și 52% dintre băieți o 

consideră calitatea esențială într-o relație. De aceea, adulții care le cer adolescenților 

deschidere și sinceritate trebuie să le-o ofere ei mai întâi, adolescenții sunt foarte sensibili 

la dublu standard (una fac, alta zic). (mai multe despre asta, în secțiunea „Despre ce 

vorbește Generația nevorbită: rezultatele cercetării din 2016.” și în secțiunea „Sunt cu 

tine, dar și cu mine.”) 

3. 25% dintre tinerii care au completat testul de relație sunt în relații dezechilibrate – 

agresiv-intruzive (parteneri agresivi, încălcare a spațiului intim) sau de 

dependență (evitare a conflictului). (mai multe despre asta, în secțiunea „Nu știm să ne 

certăm: interpretarea testului de relație 2018 – 2019”) 

4. În 41% dintre cazurile de relații de dependență respondenții consideră că schimbul 

parolelor la conturile online este un schimb corect în cuplu. (mai multe despre asta, în 

secțiunea „Nu știm să ne certăm: interpretarea testului de relație 2018 – 2019”) 

5. 55% dintre adolescenții care au avut o relație spun că fostul/fosta a spus lucruri 

neadevărate despre ei altor persoane, după despărțire. 19% au recunoscut c-au făcut 

și ei asta. În cazuri extreme, răzbunarea post relație duce la revenge porn. (mai multe 

despre asta, în secțiunea „Despre ce vorbește Generația nevorbită: rezultatele cercetării 

din 2016.”) 

 
 

https://campaniarespectului.ro/
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Autoarele cărții sunt Silvia Guță de la Fundația Friends For Friends, care lucrează în acest proiect 

de 2 ani și este facilitatoarea atelierelor In a Relationship și Andreea Găzdaru, ambele 

psihoterapeute, cu experiență în lucrul cu adolescenții. Au colaborat la conținutul cărții și 

socioloagele Oana Ganea, Valentina Roșculeț pe partea de cercetare și Silvia Luican de la iZi Data 

pe interepretarea rezultatelor testului de relație, cât și Vlad Tăușance, designerul proiectului. 

Ilustrațiile din carte îi aparțin artistei Andreei Cristea, iar grafica Artemisei Pascu. 

 

Două sfaturi pentru părinți de la autoarele cărții 
„De ce ai nevoie? Dacă adulții din viața lor nu le pun mai des întrebarea asta, adolescenții nu vor ști 

să și-o pună nici singuri. Ce ai nevoie de la educația ta, de la relația de familie, de la relația de cuplu 

sau de la viitorul tău? Până când nu vor învăța de la cei din jur exercițiul de a-și pune toate aceste 

întrebări, nu vor afla cum anume să găsească răspunsul.” – Andreea Găzdaru, psihoterapeută 

 

„Dintre adolescenții cu care ne-am întâlnit în atelierele de prin țară, doar unul din zece ne-a spus că 

a avut parte de o formă de educație sexuală din partea părinților. Pentru că adulții nu le oferă 

informații despre sexualitate și despre ce înseamnă responsabilitatea în relațiile sexuale, adolescenții 

vor căuta să umple acest gol informațional din sursele pe care le au la îndemână: prieteni sau 

internetul.” – Silvia Guță, psihoterapeută, Fundația Friends For Friends 

 

Cartea poate fi comandată direct de pe site-ul Fundației Friends For Friends (https://ffff.ro/doneaza-

inarelationship/), de la sediul Fundației Friends For Friends sau din librăriile Cărturești. 

Info despre proiect: www.ffff.ro/licee/; www.campaniarespectului.ro/; 

www.facebook.com/respectlicee/ 
sursa: Romania pozitiva, 29 nov 2019 

 

 3 decembrie – Ziua internațională a 

persoanelor cu dizabilități 
 

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit tema The Future is Accessible – 

Viitorul este accesibil pentru Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități - 2019, pentru a 

capacita efortul comun de planificare și construire a unei societăți deschise tuturor.  

 

Informații suplimentare: www.idpwd.org 

 

 

https://ffff.ro/doneaza-inarelationship/
https://ffff.ro/doneaza-inarelationship/
http://www.ffff.ro/licee/
http://www.campaniarespectului.ro/
http://www.facebook.com/respectlicee/
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 APADOR-CH cere Avocatului Poporului să conteste Taxa Oxigen impusă 

de Primăria Capitalei 

 APADOR-CH a transmis Avocatului Poporului 

o sesizare prin care îi cere să atace în contencios administrativ hotărârea care instituie așa 

numita Taxă Oxigen, pe motiv că e nelegală și discriminatorie. 

 

Taxarea mașinilor care vor circula prin București de la 1 ianuarie 2020, supranumită și Taxa 

Oxigen, o măsură pentru reducerea poluării pe care marile orașe ale lumii o implementează demult, 

ar fi bună și pentru București, dacă ar fi fost introdusă cu cap, nu doar din pix. În loc să fie 

precedată de măsuri complementare de modernizare a transportului în comun, noua taxă votată de 

CGMB este doar o acțiune discriminatorie și de limitare a exercitării dreptului la proprietate pentru 

unii cetățeni. 

 

APADOR-CH consideră că Taxa Oxigen este impusă de municipalitate printr-o hotărâre nelegală, 

întrucât cuprinde prevederi ce afectează grav dreptul de proprietate privată (garantat de articolul 

44 din Constituție), iar aceste restrângeri ale unor drepturi fundamentale nu pot fi făcute decât 

printr-o lege, de către Parlament, nu printr-o hotărâre de consiliu local. 

 

Hotărârea CGMB nr. 539/2019 restrânge sever exercitarea dreptului de proprietate asupra 

autovehiculului, deoarece un atribut esenţial al dreptului de proprietate asupra unui bun este dreptul 

de a folosi acel bun. În cazul în care proprietarul bunului nu îl poate folosi, dreptul de proprietate 

este lipsit de conţinut. În acest sens, precizăm că Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului garantează proprietatea şi liniştita folosinţă a bunului. 

 

Cu toate acestea, prin hotărârea amintită se prevede că proprietarilor de autovehicule non-Euro, 

Euro 1 sau Euro 2, le este interzis să circule cu autoturismele în Bucureşti, începând cu anul 2022. 

Deci, proprietarilor de autovehicule care domiciliază în Bucureşti le este interzisă folosirea 

propriului bun pe raza localităţii de domiciliu (Bucureşti). La fel ca şi în cazul locuinţei, care este 

folosită la locul de domiciliu şi nu în afara oraşului, proprietarul unui autovehicul îl foloseşte pe 

acesta în localitatea de domiciliu, pentru deplasări de la şi la domiciliu. 

 

https://apador.us14.list-manage.com/track/click?u=1b0a5d18f5cbb83fd017c3b93&id=8286a3f238&e=60919e8d24
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Pe lângă vădita ilegalitate descrisă mai sus, Hotărârii CGMB nr. 539/2019 i se poate reproşa şi 

caracterul discriminatoriu, în sensul că în timp ce autoturismele persoanelor fizice sunt supuse 

unor interdicţii/restricţii absolute sau relative (plata de taxe) pentru circulaţia prin Bucureşti sau prin 

anumite zone ale municipiului, autovehiculele autorităţilor/instituţiilor publice nu sunt supuse 

niciunei interdicţii/restricţii. Instituțiile publice sunt plasate astfel deasupra regulilor care li se aplică 

numai cetățenilor. 

 

Din aceste motive, APADOR-CH a cerut Avocatului Poporului să facă un control al legalităţii 

măsurilor adoptate prin Hotărârea CGMB nr. 539/2019 şi, în cazul în care CGMB nu remediază 

încălcările de lege descrise mai sus, să sesizeze instanţa de contencios administrativ 

pentru anularea acestei hotărâri. 

De asemenea, Avocatul Poporului ar trebui să solicite instanţei de judecată suspendarea efectelor 

Hotărârii CGMB nr. 539/2019 până la soluţionarea definitivă a cauzei. 

 

Textul sesizării transmisă către Avocatul Poporului:  

www.apador.org/wp-content/uploads/2019/11/Sesizare-AVP-anulare-hot-taxa-oxigen.pdf 
sursa: stiriong.ro, 28 nov2019 

 

 

 
 

 5 decembrie - Ziua Internationala a Voluntarilor  
 

In anul 1985, Organizatia Natiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie - Ziua Internationala a 

Voluntarilor, sarbatorita de atunci in intreaga lume. 

Ziua de 5 decembrie reprezintă o şansă unică pentru organizaţiile ce desfăşoară acţiuni de 

voluntariat cât şi pentru voluntari de a sărbători eforturile lor depuse de-a lungul unui an, de a 

împărtăşi cu ceilalţi valorile pe care le preţuiesc şi de a-şi promova munca în cadrul comunităţilor, 

organizaţiilor neguvernamentale, agenţiilor ONU, autorităţilor guvernamentale sau în cadrul 

sectorului privat. 

Informatii suplimentare: www.un.org 

 5 decembrie, Ziua Internațională a Voluntarului: Voluntarii schimbă 

comunități iar voluntariatul schimbă oameni! 

 
Aceasta este premisa de la care Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat a 

pornit în conturarea unei noi campanii care să celebreze implicarea în comunitate. 

https://apador.us14.list-manage.com/track/click?u=1b0a5d18f5cbb83fd017c3b93&id=55e8e434d2&e=60919e8d24
http://www.apador.org/wp-content/uploads/2019/11/Sesizare-AVP-anulare-hot-taxa-oxigen.pdf
http://www.un.org/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7TUU4MFeKzM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7TUU4MFeKzM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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De 5 decembrie, Ziua Internațională a Voluntarului, Pro Vobis provoacă voluntarii să-și 

împărtășească experiența și să-i inspire și pe alții la acțiune, povestind despre cum voluntariatul a 

contribuit la creșterea lor. 

 

 
 

Adevărul este că pentru cei care nu sunt bula voluntarilor dedicați și fără stare, voluntariatul rămâne 

o activitate neînțeleasă, a cărei beneficii nu sunt cunoscute sau recunoscute pe deplin. Campania 

desfășurată de Pro Vobis își propune să promoveze și să ilustreze frumusețea și capacitatea 

voluntariatului de a schimba în bine comunități, dar mai ales oameni. 

Dacă nu de mult exista populara provocare de #5yearschallenge, de data aceasta voluntarii sunt 

invitați la un #volunteeringyearschallenge. 

 

Ce trebuie să facă voluntarii pentru a promova puterea schimbării ce vine din implicarea în 

voluntariat este să trimită până pe data de 4 decembrie 2019 la 

adresa programe@provobis.ro două fotografii cu aceștia – una de dinainte să înceapă călătoria 

spre lumea voluntariatului și una cu ei din prezent – în plină desfășurare de forțe, în postura de 

voluntar la datorie. Cele două fotografii trebuie să fie însoțite de un paragraf despre cum 

voluntariatul a contribuit la persoana care sunt ei astăzi – ce abilități și talente au căpătat, ce tip de 

oameni valoroși au cunoscut și în ce moduri magice și neașteptate au crescut. 

 

Pe data de 5 decembrie, pe pagina de facebook și pe pagina de instagram a organizației Pro Vobis 

sărbătorim online Ziua Internațională a Voluntarilor, cu postări adunate de la voluntari din toată 

țară! 

Pentru mai multe detalii despre campanie puteți consulta pagina de facebook 

( https://www.facebook.com/AsociatiaProVobis/) sau pagina de instagram a organizației 

(https://www.instagram.com/pro_vobis/. 
sursa: Romania pozitiva, 28 nov 2019 

 

 Inovație în educație: platforma DGcademy 
 

O punte pe care se întâlnesc actorii implicați în educație, un instrument pentru promovarea și 

recunoașterea proiectelor cu impact  educațional 

mailto:programe@provobis.ro
https://www.facebook.com/AsociatiaProVobis/
https://www.instagram.com/pro_vobis/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cZra8O64OMo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Digital Bridge Association (www.euractiv.ro) anunță lansarea platformei 

DGcademy  www.dgcademy.com, proiect finanțat de The Black Sea Trust for Regional 

Cooperation. 

Digital Bridge Association își propune prin proiectul DGcademy să construiască punți și să 

consolideze legăturile dintre toți cei pasionați de o mai bună educație, între toți oamenii responsabili 

care folosesc cele mai noi metode și tehnologii pentru dezvoltarea aptitudinilor necesare economiei 

cunoașterii. 

 

EURACTIV a împlinit anul acesta 15 ani de când e online .ro, iar Educația a fost printre secțiunile 

de start. Este momentul ca aceasta să devină interactivă. Versiunea beta a platformei a fost lansată 

pentru testare online pe 27 iulie anul acesta, de ziua aproximării π. 

 ”Așa cum π este indispensabil în matematică, educația are nevoie, ca orice alt domeniu, de 

investiții. DGcademy este o platformă care include o componentă de vizualizare și sinteză a 

proiectelor de succes, oportunități de finanțare, astfel încât acestea să fie ușor de identificat prin 

localizare, criterii de căutare, filtre. Proiectele de succes pot fi finalizate sau în curs de 

implementare. Îi invităm pe cei care doresc să își înscrie proiectul de succes pe platformă să 

folosească platforma DGcademy, pe care vom continua să o îmbunătățim.” – a declarat Manuela 

Preoteasa, Președinte Digital Bridge Association. 

 

Platforma DGcademy are următoarele funcționalități: 

–         EDUMAP: harta proiectelor relevante din educație 

–         EDUFUNDS: instrument de solicitare finanțare și de promovare apeluri deschise ale 

finanțatorilor proiectelor educaționale 

–         EVENIMENTE: calendarul evenimentelor din educație 

–         PROIECTE DE SUCCES: promovarea proiectelor de impact 

http://www.euractiv.ro/
http://www.dgcademy.com/
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Plaforma DGcademy.com, parte a inițiativei DGcademy, a fost finanțată prin Black Sea Trust, o 

inițiativă a German Marshall Fund. Proiectul a început în 7 ianuarie 2019 și are o durată de 12 luni. 

”Am selectat aplicația DGcademy pentru obiectivele de impact în domeniul educației, pentru că 

deschide sub o umbrelă comună oportunități multiple ale inițiativelor educaționale. Comunicarea 

despre proiectele relevante din educație susține cooperarea online, recunoașterea celor mai 

importanți actori în educație și atragerea sprijinului pentru susținerea proiectelor inovative.” – a 

declarat Maria Florea, Program Officer, Black Sea Trust. 

Platforma DGcademy este un pas important în acest efort, un instrument util pentru identificarea 

celor mai relevante proiecte, pentru crearea unei comunități a actorilor implicați în educație, un loc 

unde cererea întâlnește oferta în educație, unde nevoile sunt identificate iar mijloacele de acoperire 

a lor sunt descrise prin disponibilitatea granturilor și a altor surse de finanțare. 

Platforma DGcademy este o resursă pentru organizațiile care au nevoie de sprijin și un mijloc de a 

construi parteneriate solide pentru corporații și companii care doresc să se implice în educație. Prin 

poveștile de succes care vor fi promovate pe platformă se va evidenția impactul investițiilor în 

educație iar actori de succes vor fi un exemplu de urmat. 

 

DGcademy lansează campania de promovare a proiectelor relevante în educație 
Odată lansată online componenta EDUMAP a platformei, beneficiarii de proiecte sunt invitați să se 

înregistreze și să descrie proiectele lor. DGcademy lucrează cu personalități recunoscute pentru 

impactul lor în educația tinerilor și va elabora un set de criterii pentru selectarea proiectelor de 

succes. Aceste proiecte vor beneficia de o promovare prin tehnici de storytelling. 

Este necesară înregistrarea în prealabil. Un ghid de înregistrare a proiectelor în 

EDUMAP (https://www.dgcademy.com/ghid-de-utilizare-site-pg-1.htm) a fost creat în acest sens. Noi 

facilități pentru utilizatorii platformei vor fi adăugate, iar comunitatea va beneficia de o secțiune de 

comunicare online, seminarii, conferințe, întâlniri de lucru. 

Evenimentele din educație vor fi încărcate în calendarul din aplicație, astfel încât comunitatea 

educațională să fie la curent cu ce se întâmplă, iar platforma EDUMAP să fie un ghid de orientare 

pentru toți cei pasionați de o mai bună educație. 

”Ne propunem să dezvoltăm platforma DGcademy, să folosim activ funcționalitățile existente și să 

adăugăm unele noi. Ne dorim ca toți actorii responsabili din educație să se orienteze cu EDUMAP, 

să fie un mijloc prin care sunt identificate nevoi și resurse, iar atunci când publicăm o poveste eroii 

acesteia să fie bucuroși că au pus școala lor pe hartă” – a încheiat Manuela Preoteasa, fondator 

DGcademy. 
sursa: Romania pozitiva, 29 nov 2019 

 

 MotiActiv – noua aplicație mobilă pentru persoanele care folosesc scaune 

rulante 
 

Fundația Motivation România anunță lansarea aplicației mobile MotiActiv, dedicată persoanelor 

care folosesc scaune rulante, membrilor familiilor acestora și altor profesioniști din domeniul 

dizabilității. Aplicația transmite săptămânal informații despre un stil de viață activ și sănătos în 

scaun rulant. MotiActiv poate fi descărcată gratuit din Google Play, urmând link-

ul http://bit.ly/MotiActiv 

http://www.dgcademy.com/
https://www.dgcademy.com/ghid-de-utilizare-site-pg-1.htm
https://www.dgcademy.com/ghid-de-utilizare-site-pg-1.htm
https://www.dgcademy.com/ghid-de-utilizare-site-pg-1.htm
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2KEWtOqJ17Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2KEWtOqJ17Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://bit.ly/MotiActiv
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Momentan, aplicația este compatibilă cu sistemele de operare Android, urmând a fi dezvoltată și 

versiunea iOS. Aplicația MotiActiv include articole pe teme de interes pentru utilizatorii de scaune 

rulante, precum: menținerea sănătății, tipuri de scaune rulante, sfaturi legate de aspecte emoționale 

și sexualitate, accesibilitate, stil de viață – călătorii, educație, drepturi și obligații. Articolele sunt 

scrise de o echipă care include instructori de viață independentă, kinetoterapeuți și alți specialiști cu 

experiență în lucrul cu persoane cu dizabilități. În plus, aplicația permite setarea de alarme cu 

privire la consumul zilnic de apă și schimbarea poziției în scaunul rulant pentru reducerea presiunii, 

acțiuni simple și cu un impact puternic în menținerea sănătății persoanelor cu dizabilități 

locomotorii. 

 

„Știm că una dintre recomandările cele mai importante în cazul persoanelor care au o dizabilitate 

dobândită, deci care ajung să folosească scaune rulante ca urmare a unor accidente, se referă la 

intervenția timpurie. E foarte important ca atât persoana în cauză, cât și familia, să primească 

informații corecte și să fie pregătite să gestioneze situațiile care pot apărea. Știm din experiența 

noastră și a persoanelor care au participat de-a lungul timpului la programele noastre, că uneori 

este dificil să adreseze întrebări despre subiecte care le interesează, așa că am decis să venim în 

întâmpinarea nevoii de informare corectă prin aplicația MotiActiv. Cu ajutorul acesteia, ne dorim 

să contribuim la prevenirea complicațiilor medicale și a izolării și să facilităm parcursul spre o 

viață independentă.”, a declarat Erika Garnier, coordonator al serviciilor dedicate utilizatorilor de 

scaune rulante în cadrul Fundației Motivation România. 
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Utilizatorii au posibilitatea să intre în legătură cu echipele Motivation direct din aplicație, prin 

apelarea gratutită a numărului utilizatorului de scaun rulant 0800.030.762, disponibil de luni până 

vineri, în intervalul 09.00 -16.00. 

 

Aplicația MotiActiv a fost dezvoltată în cadrul proiectului Mentorat, instruire, sprijin și implicare 

pentru viață independentă în scaun rulant, derulat de Fundația Motivation România în perioada 1 

decembrie 2018 – 30 noiembrie 2019, cu sprijinul financiar al ING Bank România, prin programul 

”Adoptă un proiect!”. În cadrul aceluiași program, Motivation a schimbat în bine viața a 209 

persoane cu dizabilități locomotorii prin donații de scaune rulante potrivite, sesiuni de instruire 

pentru sănătate și viață activă în scaun rulant și sesiuni de mentorat. 
sursa: Romania pozitiva, 29 nov 2019 

 

 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


